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Voorwoord  
 
“Wie stopt met leren, stopt met goed zijn”

In 2014 ging de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers 
(VKA) van start, nadat het op initiatief van LTO Noord in 2013 was 
voorbereid. Vormgeven aan duurzaamheid, laten zien wat je doet, 
verbeteren van bodem en waterkwaliteit en betere benutting van 
nutriënten waren de kaders van het project. Winst voor de boer én 
voor het milieu.

Tijdens een winterveldtocht langs de LTO afdelingen hadden 
Johan Temmink en Carel de Vries in no time een 250 deelnemers bij 
elkaar en gingen met elkaar aan de slag, met de KringloopWijzer 
als basis. Van elkaar leren om samen beter te worden. En in die 6 
jaar hebben wij veel geleerd, van elkaar, van de kennisgroepen, 
nieuwe teelten en technieken, van adviseurs. Het resultaat is dat 
de VKA regionaal, landelijk en Europees op de kaart staat en 
toonaangevend is. Inmiddels zijn wij als Achterhoek ook als 
innovatieregio op de kaart gezet en zijn in overleg met LNV om de 
wensen, die jullie helpen om kringlooplandbouw te versnellen, in 
te vullen.

Wat ook de VKA uniek maakt is dat onze partners* binnen het 
project, vanaf het begin de VKA hebben ondersteund en de 
resultaten van jullie inspanningen hebben uitgedragen.

Maar de wereld staat niet stil. En het is niet de sterkste die over- 
leefd, maar diegene die zich het beste aanpast aan de nieuwe 
situatie. Dus leren hoe om te gaan met de verandering die morgen 
of overmorgen komt. En dat kan binnen de VKA.

De VKA gaat door. Niet meer als project, maar als boerenvereni-
ging, door boeren aangestuurd. En dat u wilt blijven leren en goed 
wilt zijn en vertrouwen heeft in het nieuwe bestuur, blijkt wel uit 
de massale deelname om lid te worden van de vereniging.

Dank aan de deelnemers, dank aan de partners en het project-
team. Samen maken wij het verschil!

Henk Jolink
Voorzitter stuurgroep Vruchtbare Kringloop Achterhoek en 
Liemers 

*De partners van Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers:
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Cijfers spelen een belangrijke rol in VKA. Cijfers geven inzicht. Zonder te meten en te bemonsteren 
krijg je geen inzicht. Cijfers maken het mogelijk om het eigen bedrijf met dat van collega’s te 
vergelijken. Cijfers objectiveren discussies. Hoe zit het nu echt met de technische resultaten?  
Belast ik met mijn bedrijf nu wel of niet het milieu? 

Laat de cijfers spreken 

De KringloopWijzer is tot nu toe de belangrijkste bron van cijfers in 
VKA. VKA-boeren begonnen al met dit managementinstrument te 
werken toen het nog in de grondverf stond en niet verplicht was. 
Daarnaast werden gegevens verzameld over bodem- en gewas-
kwaliteit. Na zes jaar beschikt VKA over een unieke database die 
zowel de boeren als beleidsmakers veel inzicht verschaft. Op de 
website van VKA staan uitgebreide rapportages van Wageningen 

University & Research waarin de resultaten in detail weergegeven 
en geanalyseerd zijn.

Al die cijfers maken zichtbaar wat er is veranderd en verbeterd op 
de deelnemende bedrijven. En dat is indrukwekkend. Maar, ze 
laten ook zien waar nog kansen en uitdagingen liggen. Hier 
beperken wij ons tot de belangrijkste conclusies.

• De VKA-bedrijven zijn relatief intensief (ca. 20.000 kg melk per 
ha)

• Het aantal melkkoeien en de melkproductie steeg licht over de 
jaren

• Het aantal stuks jongvee nam sterk af tot 5,1 per 10 melkkoeien
• De intensiteit qua veebezetting bleef nagenoeg gelijk
• Er is een toename van weidegang (zowel aantal bedrijven (70%) 

als aantal koeien (65%))
• De ruweiwitgehalten in het rantsoen stegen licht, door meer 

gras in het rantsoen. In het krachtvoer is hiervoor onvoldoende 
gecorrigeerd

• De stikstof- en de fosfaatbenutting vertonen gemiddeld een 
stijgende lijn (meer gewas met minder mest)

• Er is meer fosfaat geoogst dan kan worden bemest
• De meeste bedrijven voldoen aan het toelaatbaar stikstof- 

bodemoverschot (grondwaterkwaliteit). Uitgezonderd 2018

• Meer dan de helft van de bedrijven voldoet (uitgezonderd 2018) 
aan de eisen voor grondgebondenheid wat betreft eigen 
eiwitvoorziening 

• De weersomstandigheden (voerproductie) zijn doorslaggevend 
voor de milieuprestaties. In 2018 vielen vanwege de aanhou-
dende droogte de resultaten op alle fronten tegen

• De duurzaamheidsprestaties van bedrijven zijn alleen goed te 
beoordelen over een reeks van jaren. De variaties tussen jaren 
zijn groot als gevolg van variatie in weersomstandigheden

• Voor vrijwel alle resultaten geldt dat de spreiding enorm is.  
Er is dus op veel bedrijven (veel) ruimte voor verbetering

• De kwaliteit van de bedrijfsvoering (vakmanschap) heeft veel 
meer invloed op de milieuprestaties dan de intensiteit (veebe-
zetting, kg melk/ha)

• Betere bedrijfsresultaten en betere milieuprestaties gaan hand 
in hand 

Belangrijkste conclusies:

Tekst: Carel de Vries
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De belangrijkste aanbevelingen van VKA

• Ga perceelsspecifiek bemesten
• Bemest mais op scheurland niet met dierlijke mest
• Creëer voldoende mestopslag
• Besteed meer aandacht aan het analyseren en verbeteren van 

de bodemvruchtbaarheid (chemisch, fysisch en biologisch)
• Beperk het ruweiwitgehalte in het rantsoen
• Verbeter de grondgebondenheid door een hogere gewas- 

productie, betere gewaskwaliteit, minder aankoop van kracht-
voer en een betere rantsoenbenutting door het vee 

• Ga samen met collega’s en VKA aan de slag met het  
‘klimaatbestendig’ maken van de bedrijfsvoering

• Betrek je loonwerker, akkerbouwer en voerleverancier in je 
doelstellingen, en ga op zoek naar een optimaal teeltplan

• Stuur zoveel mogelijk op milieukwaliteitsdoelen in plaats  
van op instrumenten en handelingen

• Beoordeel bedrijven uitsluitend op het voortschrijdend gemid-
delde resultaat over een reeks van jaren

• Stuur met beloningen en waarderingen in plaats van met  
ge- en verboden

• Creëer ruimte om het fosfaattekort met eigen mest op te heffen
• Creëer ruimte om de grasland/bouwland verhouding per bedrijf te 

optimaliseren
• Verbeter en ontwikkel monitorings- en borgingsinstrumenten  

op boerderijniveau
• Stuur integraal op samenhangende pakketten van  

milieukwaliteitsdoelen 
• Geef meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de vakman
• Ga van generiek beleid naar regio-, sector- en  

bedrijfsspecifiek beleid 
• Faciliteer bottom-up sturing en beleidsontwikkeling

Voor de boeren:

Uiteraard zijn er tientallen aanbevelingen te geven voor boeren  
en beleidsmakers. Een melkveebedrijf is complex. Maar we 
beperken ons hier tot een aantal in het oog springende punten 

waar nog echt verandering nodig is om vooruitgang te boeken 
en succesvol te zijn. 

Voor de beleidsmakers:

• Ga meer samenwerken. Blijf in gesprek. Deel kennis en 
inzichten. Kringlooplandbouw doe je samen

Voor boeren én beleidsmakers:

De VKA-boeren hebben sinds 2013 mooie resultaten geboekt. 
Dat is des te opmerkelijker omdat ze met een aantal (zeer) 
storende factoren te maken kregen die de resultaten sterk 
hebben beïnvloed. De belangrijkste ‘disclaimers’ zijn:
• 2014: korting op de derogatie van 250 kg N naar 230 kg N 

uit dierlijke mest
• 2014: gewasderogatie van 70/30 naar 80/20 gras/bouwland
• 2014: verbod op het gebruik van fosfaatkunstmest voor 

derogatiebedrijven

• 2015: einde melkquotering, zonder dat daar andere 
productiebeperkende maatregelen voor in de plaats komen. 
Bedrijven gaan groeien

• 2017:  fosfaatreductieplan, verplichte krimp van het aantal 
dieren. Correctie van de groei

• 2018:  extreme droogte
• 2019:  aanhoudende droogte

De disclaimers

Stikstofbodembenutting

2013

90%

80%

70%

60%

50%
2014 2015 2016 2017 2018

Minder bemesten met dezelfde of zelfs  
hogere opbrengst. Ofwel, meststoffen beter 
benutten, dat is de grote uitdaging. Deze 
grafiek met de stikstofbodembenutting is daarvan het 
resultaat. Hoe hoger de benutting, hoe lager de uitspoeling.  

2014 was een topjaar, dankzij een ideaal groeiseizoen met 
hoge gewasopbrengsten. Daarna zien we een constante 
stijgende lijn. Maar de extreme droogte in 2018 gooit roet in 
het eten. Een nieuwe uitdaging: hoe maken we onze bedrijven 
klimaatbestendig?  

De grote uitdaging
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Samen sta je sterker, dat bewijst Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. Met verschillende  
partijen zoals provincie Gelderland, LTO Noord, Rabobank, FrieslandCampina, waterschappen,  
Vitens, ForFarmers en heel veel andere partners is er een sterke basis gelegd. 

“Het is belangrijk dat partijen in de regio met 
elkaar samenwerken en bijdragen aan het 
realiseren van doelen. De betrokkenheid van 
ketenpartners als FrieslandCampina, Rabobank 
en ForFarmers is een belangrijke reden geweest 
om dit project met financiële middelen te 
ondersteunen. De resultaten die behaald zijn na 6 
jaar Vruchtbare Kringloop zijn hoopgevend en de 
nieuwe continue samenwerking tussen boeren 
een niet te missen neveneffect. Wij zijn zeer 

verheugd dat een enthousiast bestuur van vooral 
jonge boeren uit de Achterhoek de handschoen 
heeft opgepakt om van de nieuwe VKA een 
blijvend succes te maken! Wij zullen blijven 
ondersteunen.  VKA kan, in combinatie met de 
doorontwikkeling van De Marke als nationaal 
innovatiecentrum voor kringlooplandbouw, 
vanuit Gelderland een niet te missen bijdrage 
leveren aan de uitvoering van de visie op kring-
looplandbouw van LNV.” 

“Met Vruchtbare Kringloop Achterhoek en 
Liemers is een fantastische denklijn ontstaan. 
Partners met verschillende achtergronden 
hebben elkaar gevonden in ‘waar kunnen we bij 
elkaar aansluiten’. Door met elkaar om tafel te 
zitten, kleinschalig en in de regio, ontdekten we 
dat wij vaak – hoewel vanuit ander perspectief – 
dezelfde agenda hebben. Zo konden we vervol-
gens met de gehele keten maatregelen uitprobe-
ren. Deze aanpak is enorm effectief gebleken en 

misschien belangrijker, VKA sloot aan bij een 
grote behoefte naar kennis en innovatie bij 
sectorpartijen en agrariërs. Bij FrieslandCampina 
zeggen we vaak ‘van gras tot glas’, maar VKA zit 
daar nog voor, namelijk bij de bodem. Ik zou deze 
aanpak graag landelijk uit willen rollen om in 
iedere regio de belangen en partners bij elkaar te 
brengen. Enne.. als Achterhoeker ben ik natuurlijk 
erg trots dat we dit in de mooie Achterhoek 
gerealiseerd hebben!”  

“In de Achterhoek hebben we de afgelopen jaren 
samen veel kennis, ervaring en inspiratie opge-
daan in de Vruchtbare Kringloop. En met succes! 
Niet voor niets wordt dit project landelijk als 
voorbeeldproject genoemd en daar mogen we 
best een beetje trots op zijn. De resultaten dragen 
bij aan de opgave van het waterschap om de 
kwaliteit van de bodem en het water te verbete-
ren. Zo voldoen de derogatiebedrijven binnen 
VKA voor het overgrote deel aan de 
stikstofbodemoverschotnorm. 

In de studiegroepen is veel geleerd over de 
opbouw van organische stof, verminderen van 
uitspoeling en minder gebruik van kunstmest. 
Tegelijkertijd hebben we elkaar als sectorpartijen 
goed leren kennen. We werken niet afzonderlijk, 
maar mèt elkaar aan een toekomstbestendige 
agrarische Achterhoek. Daar hoort ook het samen 
dragen van de kosten bij. Wij wensen dat de 
vereniging VKA die verbinding vast weet te 
houden. VKA biedt kansen en zal dat hopelijk  
ook in de toekomst blijven doen.”  

Bart van Moorsel
Adviseur landbouw bij de provincie Gelderland

Erwin Wunnekink
FrieslandCampina

Peter Schrijver 
Geborgde zetel namens land- en tuinbouw in het bestuur van Waterschap Rijn en IJssel 

De stille kracht van VKA: samenwerking
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‘Een leven lang leren’ is een modern motto in het bedrijfsleven en organisaties. De studiegroepen van VKA 
zijn een voorbeeld van een ‘leven lang leren’. De 350 deelnemers van VKA nemen allemaal deel aan een 
studiegroep die 2-4 keer per jaar bij elkaar komt. In de studiegroepen worden de cijfers en resultaten 
besproken en vergeleken. Deelnemers worden uitgedaagd om na te denken wat ze gaan doen op het 
bedrijf. Elke keer weer een stapje verder. Het doen op je eigen bedrijf staat centraal.

De motor van het project
Studiegroepen zijn de motor van het VKA-project. In de studie-
groepen komt alles samen: de resultaten uit de KringloopWijzer, 
de verhalen achter de cijfers, de kennis en kunde van experts en 
vooral de ervaringen van de deelnemers. De studiegroepen 
worden begeleid door vaste studiegroep begeleiders. Binnen VKA 
is de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in de kwaliteit van de 
begeleiders door gerichte selectie en training. De kwaliteit van de 
begeleiders is van belang voor een goed leerproces van de 
deelnemers. 

Leerprogramma van de toekomst
Het netwerk van studiegroepen blijft de basis van de VKA. Het is 
de plaats waar ondernemers elkaar ontmoeten en kennis kunnen 
delen en uitwisselen. Het is een gouden formule! De komende 
jaren wordt de formule vernieuwd, met meer variatie in manieren 
van leren en activiteiten. Immers, niet iedereen leert op dezelfde 
manier en variatie in activiteiten zorgt voor elan en nieuwe 
energie. Het  afgelopen najaar zijn we gestart met de eerste 
inspiratiebijeenkomst rond een thema, voor een grote groep van 
deelnemers. Deelnemers ontmoeten weer andere ondernemers 
om van te leren. In dit najaar zijn we ook gestart met verdiepings-
bijeenkomsten (themabijeenkomsten) rond specifieke thema’s; 
diergezondheid en goed eiwit van eigen land. Ondernemers 
kunnen zelf kiezen wat bij hen past. 

Regie bij de boer
De komende jaren worden de leeractiviteiten verder uitgebouwd, 
denk aan individuele trajecten, digitaal leren of opleidingstrajec-
ten. Afhankelijk van de behoeften die ontstaan. Het is de bedoe-
ling dat de ondernemers meer en meer zelf invulling geven aan het 
leerprogramma. De regie bij de boer, ook in het leerproces. 

Wat er ook gebeurt, de studiegroep blijft de basis voor het leren 
binnen VKA. Een leven lang leren, begint altijd met elkaar blijven 
ontmoeten.

De motor van VKA: studiegroepen

Tekst: René Schepers en Michaela van Leeuwen

In het najaar van 2016 startte VKA met de eerste studiegroep 
van loonwerkers. De loonwerkers zagen een aantal klanten 
fanatiek deelnemen aan VKA. Wat was dat voor beweging 
waardoor er door hun klanten nieuwe vragen aan hen werden 
gesteld? De concurrentie is tegenwoordig groot tussen  
loonwerkers, maar ze willen heel graag leren. Hoe dragen zij bij 
aan de toekomst van de melkveehouders in de Achterhoek? 

Daarom voorzichtig met elkaar kennismaken en richten op 
inhoudelijke kennis. Na een aantal bijeenkomsten is de groep 
flink gegroeid. De bijeenkomsten lopen parallel aan de 
bijeenkomsten die de melkveehouders hebben. In deze 
bijeenkomsten wordt er vanuit de loonwerker gekeken. Hoe 
kan je bijdragen aan de thema’s perceelspecifiek bemesten, 
minder verdichting van de bodem, beter ruw eiwit van het land, 
geen broei in de kuil, grond op de kuil in plaats van er in? De 
loonwerkers willen hun klanten het beste geven en passen de 
verdieping die VKA hen biedt toe in hun eigen bedrijf. 

Erik Mossink, Loonbedrijf Van Hall
“Door de studiegroepen krijg ik verdieping en verbreding. Ik wil 
graag weten wat er bij de klant speelt. Ze zijn zich bewuster van 
hoe zij met dingen om moeten gaan. Dat wil ik inpassen in mijn 
eigen bedrijf. Met als doel zo veel mogelijk, zo goed mogelijk 
en zo efficiënt mogelijk voer van het land van mijn klanten.”

Studiegroep Loonwerkers
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Nick van Eekeren onderzoekt voor het Louis Bolk Instituut de 
relatie tussen bodemkwaliteit en ruwvoerproductie. “Iedere 
melkveehouder wil graag meer ruwvoer van eigen land. Tege- 
lijkertijd moet hij ook voldoen aan waterkwaliteit-, klimaat- en 
biodiversiteitsdoelstellingen.” Met de deelnemers aan Vruchtbare 
Kringloop Achterhoek en Liemers deelde Van Eekeren zijn 
waardevolle kennis over het verhogen van de ruwvoeropbrengst.

Bewustwording 
Nick van Eekeren pleitte in de kennisgroep onder meer voor 
bewust landgebruik: “Dat wil zeggen een landgebruik van 60% 
blijvend grasland en 20% gras, rode en witte klaver (3 jaar) in 
vruchtwisseling met bouwland (3 jaar). Dat zorgt voor een opti- 
male bodemkwaliteit op bedrijfsniveau door geen continuteelt 
mais en daarnaast realiseer je het hoogste stikstofleverend 
vermogen onder blijvend grasland.” Deelnemers die streven naar 
het voorgestelde landgebruik besparen dankzij de 20% gras, rode 
en witte klaver op kunstmeststikstof. “Ook realiseer je een hogere 
eiwitproductie van eigen land, waardoor je bespaart op de aanvoer 
van soja.” Volgens Van Eekeren kan dit landgebruik een plus van 
7000 euro per bedrijf per jaar opleveren. 

De bodem speelt een centrale rol in de verbetering van de 
mineralenkringloop, zegt Van Eekeren. “Het is belangrijk dat de 
deelnemende melkveehouders zich bewust zijn hoe groot de rol is 
van de bodem voor een succesvol bedrijf. Je bodem, dat is je 
kapitaal.” De deelnemers voerden daarom gedurende de kennis-
groep ook een bodemconditiescore uit om te ontdekken wat de 

status van hun eigen perceel is. “Dat in combinatie met de verdie- 
ping in betere bodembenutting, beworteling en het beperken van 
mineralenuitspoeling zorgt ervoor dat de deelnemers direct in de 
praktijk aan de slag kunnen én het effect van hun handelen kunnen 
zien.” 

Een efficiëntere bedrijfsvoering wordt alleen maar meer actueel. 
De kennis die deelnemers aan VKA nu al hebben opgedaan, geeft 
ze een voorsprong ten opzichte van andere melkveehouders, 
denkt Van Eekeren. “Ik hoop dat de bodem ook binnen de vereni-
ging een hoofdrol zal spelen.” 

De basis: bodemvruchtbaarheid 

Hoe verbeter je de ruwvoeropbrengst op je percelen en verlies je tegelijkertijd de uitstoot van emissies en 
uitspoeling naar het oppervlakte- en grondwater niet uit het oog? Dat leerden de VKA-deelnemers onder 
leiding van Louis Bolk Instituut-onderzoeker Nick van Eekeren in de kennisgroep Bodem. 

“Dankzij de deelnemers aan de VKA-kennisgroep 
Bodem hebben we wetenschappelijke inzichten 
over de bodem in de praktijk kunnen toepassen. 
Met de kennisgroep hebben we verschillende 
experimenten en onderzoeken uitgevoerd om die 
later uit te rollen over alle studiegroepen van 
VKA. Denk aan de bodemconditiescore, waar-
door boeren zelf hun bodem kunnen beoordelen, 
maar ook aan het leren lezen van bodem- en 
kuilanalyses, wormen tellen en beworteling 
meten in de bodem. Voor waterschap Rijn en 
IJssel is het heel belangrijk dat een gezonde 
bodem hoog op de agenda staat van boeren. 
Zowel voor waterkwantiteit- als kwaliteit is de 
bodem de sleutel. De kennis die met VKA in de 
praktijk is opgedaan over het herstellen van de 

sponswerking van de bodem, het verminderen 
van uitspoeling van nutriënten en gewasbescher-
mingsmiddelen en voordelen van het goed 
opnemen van grasklaver in het bouwplan is naar 
mijn mening van onschatbare waarde. Bij het 
nemen van maatregelen zochten we altijd naar 
een win-winsituatie: welke maatregel werkt goed 
voor zowel het boerenbedrijf als voor de natuur? 
Dankzij de kennisinstellingen zoals het Louis Bolk 
Instituut en de WUR aan de ene kant en de 
boeren aan de andere kant hebben we veel 
waardevolle inzichten opgedaan. Het waterschap 
wil ook met de Vereniging VKA de verbinding 
tussen wetenschap en praktijk blijven maken en 
werken aan een toekomstbestendige agrarische 
sector.”

Laurens Gerner

Adviseur water en landbouw  
bij waterschap Rijn en IJssel over  
kennisgroep Bodem 
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“Het meest interessant aan de kennisgroep is dat je 
met een aantal collega-boeren en deskundigen, 
waaronder Nick van Eekeren die heel veel kennis 
heeft, kennis en ervaringen kunt uitwisselen over 
goed landgebruik. Het leverde veel waardevolle 
informatie op, waardoor we ook een aantal zaken 
veranderd hebben op ons bedrijf. We wisselen mais 
nu bijvoorbeeld af met grasklaver. En dit jaar 
hebben we voor het eerst een perceel ingezaaid met 
grasklaver en een kruidenrijk mengsel. Natuurlijk 
moeten we af en toe leergeld betalen, dat hoort 
erbij. Maar dankzij de kennisgroep Bodem van VKA 
weten we nu wel meer over wat we moeten doen 
om de bodem gezond te houden.” 

Melkveehouder Herman Jansen
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Waar zitten de knelpunten binnen de melkveehouderij als het gaat om klimaat? Welke mogelijkheden zijn er 
om die te verbeteren? Kunnen een duurzamere melkveehouderij en beter bedrijfsresultaat hand in hand 
gaat? Er is veel geleerd in de kennisgroep Melk & Klimaat: niet alleen door deelnemers, maar ook door de 
deskundigen binnen de kennisgroep. Gedurende het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers 
kreeg de wereld steeds meer aandacht voor het klimaatprobleem. Wij wilden bijdragen aan een oplossing en 
daarom ontstond - in samenwerking met FrieslandCampina en Wageningen Universiteit - de kennisgroep 
Melk & Klimaat. Vijftien agrariërs gingen onder leiding van Zwier van der Vegte (De Marke) aan de slag met 
de kllimaatproblematiek binnen de melkveehouderij. 

Klimaatvriendelijk boeren

Carbon Footprint 
Van alle deelnemers aan de kennisgroep Melk & Klimaat werd de 
zogeheten Carbon Footprint (CFP) vastgesteld: de kg CO2 die 
nodig is per kg melk. Doel was om die voor alle deelnemers aan de 
groep terug te brengen naar 1kg Co2 per kg melk. 
 
Belangrijk is de relatie van de CFP met andere duurzaamheids-
doelen. Uit de KringloopWijzer-cijfers van alle deelnemers blijkt 
dat de bedrijven die beter scoren op de CFP, ook goed tot beter 
scoren op de KringloopWijzer. De benuttingspercentages zijn 
hoger en de verliezen wat lager.  Dit wordt veroorzaakt door een 
hogere gewasproductie per hoeveelheid bemesting en een hogere 
melkproductie per eenheid voedermiddel. Deze maatregelen  
zijn in het algemeen ook positief voor het economisch 
bedrijfsresultaat.
 

Arnoud Smit (FrieslandCampina) 
“We hebben in 2019 al voor het derde jaar op rij de resultaten van 
de deelnemers naast elkaar kunnen leggen binnen de kennisgroep 
Melk & Klimaat. We zijn er trots op om te zien dat de deelnemers 
zo gemotiveerd en leergierig zijn om stappen te zetten, ondanks 
de tegenslagen die zij soms ervaren (zoals de droogte). 
FrieslandCampina wil leiden met duurzaamheid en mede dankzij 
de resultaten uit deze kennisgroep kunnen we onze leden-melk-
veehouders ondersteunen met het stap-voor-stap verduurzamen 
op het erf. Waaronder met het reduceren van broeikasgasuitstoot. 
Wat deze kennisgroep zo waardevol maakt is dat we echt met 
elkaar in gesprek gaan over de uitstoot van broeikasgassen in de 
dagelijkse praktijk. Wat werkt wel, wat werkt niet? En voor welke 
bedrijven werkt iets wel of niet? Wat kunnen we doen om wat niet 
werkt wel te laten werken? Het is denken in kansen en mogelijkhe-
den, zonder de moeilijkheden uit de weg te gaan.”
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• Teeltmaatregelen, zoals optimale waterhuishouding door 
sloten, greppels, drainage en verantwoorde beregening. 
Vastleggen organische stof en geen continuteelt mais. 

• Bemestingsmaatregelen, zoals hogere opbrengst met 
minder N-bemesting en op tijd stoppen met bemesten. 
Streven naar optimale bemesting over gewassen en 
percelen. 

• Maatregelen veevoeding, zoals rantsoensamenstelling, 
oppassen met voeren van bijproducten uit Zuid-Amerika of 
Azië (soja) 

• Veemanagementmaatregelen, zoals niet teveel jongvee 
houden en zorgen voor gezonde koeien met een hoge 
melkproductie. 

Wat kunt u doen?

“Omdat ik een vrij extensief melkveebedrijf heb, werd ik 
gevraagd om deel te nemen aan de kennisgroep Melk & 
Klimaat om meer ervaring op te doen. De andere bedrijven in 
de groep zijn over het algemeen een stuk intensiever. Na een 
nulmeting op het bedrijf heb ik samen met een adviseur een 
bedrijfsverbeterplan opgesteld. Door minder jongvee te 
houden, meer eiwit van eigen land  
 
te halen en de melkproductie per koe te verhogen willen we 
onze Carbon Footprint verlagen. Alle goede intenties ten 
spijt, gooien de droge jaren veel roet in het eten. Dan haal je 
het gewoon niet.  Maar het plan ligt er nog steeds en hopelijk 
gaat de kennisgroep via de vereniging door. Het geeft mij 
namelijk veel inzicht in de verliezen op mijn bedrijf!” 

Veehouder Tom Gunnewijk
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Zó word je grondgebondenZó word je grondgebonden

VKA en Grondgebondenheid: Kringlooplandbouw in de praktijk

De toekomst is aan grondgebonden melkveehouderij. Dat belijden alle partijen, binnen en 
buiten de sector, al jaren als wensbeeld. Hamvraag was steeds: wat verstaan we daar dan onder? 
Wat is grondgebonden? Sinds voorjaar 2018 hebben we een antwoord. 

Met het bindend advies ‘Grondgebondenheid als basis voor een 
toekomstbestendige melkveehouderij’ van de Commissie 
Grondgebondenheid (april 2018) heeft de sector de koers voor de 
ontwikkeling van de melkveehouderij uitgezet. Veel boeren maken 
zich daar zorgen om. Wat gaat dat betekenen voor mijn bedrijf? 
Gerjan Hilhorst, de onderzoeker van proefboerderij De Marke, die 
alle data van VKA verwerkt, zocht het uit. 

Eiwit van eigen land bij VKA deelnemers
Door Gerjan Hilhorst (Wageningen UR, De Marke) is een analyse 
gemaakt van 196 bedrijven die deelnemen aan VKA. In deze 
analyse is gerekend met het gemiddelde van 2015 - 2017. Hierin is 
het percentage eiwit van eigen teelt en het percentage aankoop 
van eiwit berekend met de KringloopWijzer. Ook aankoop van gras 
en mais, benoemd als ‘buurt’ aankoop is hierin meegenomen.

Meer dan de helft is grondgebonden
“Ondanks dat de VKA-bedrijven gemiddeld behoorlijk intensief 
zijn (ca.20.000 kg melk/ha), voldoet meer dan de helft van de 
VKA-deelnemers nu al aan het advies van grondgebondenheid. 
Van de overige deelnemers kan 27% met beperkte maatregelen 
ook daaraan voldoen. Een kleine 20% van de bedrijven zal 
ingrijpendere maatregelen moeten nemen.” 

Een opvallende constatering uit deze analyse is dat de intensiteit 
van een bedrijf geen uitsluitsel geeft over de mate van grondge-
bondenheid. Er zijn bedrijven met 22.500 kg melk per ha waar het 
aandeel eigen eiwit gelijk is aan  bedrijven met 12.500 kg melk per 
ha. De grote verklarende factoren hierbij zijn de verschillen in 
gewasopbrengsten en voerbenutting. “Als je een goede vergelij-
king wilt maken met een collega-melkveehouder, kijk dan naar een 
bedrijf met dezelfde intensiteit”, constateert Gerjan.

Kernpunten uit het advies

• Minimaal 50% eigen voer 
• Minimaal 65% eigen eiwit + ‘buurt’ aankoop 
• ‘Buurt’ aankoop binnen 20 km 
• Maximaal 10 melkkoeien per ha beweidbare huiskavel
• Gemiddelde van drie jaar

Hoe wordt een bedrijf meer  
zelfvoorzienend in eiwit? 

• Verlagen ruw eiwit niveau in het rantsoen 
• Verlagen ruw eiwit opname uit krachtvoer 
• Ruw eiwit opname verlagen door verkleinen veestapel 
• Verhogen van de grasopbrengst
• Andere gewassen telen (gras/klaver, soja, veldbonen)
• Areaal gras verhogen en maïs verlagen
• Gras aankoop i.p.v. maïs aankoop (gras 1,5x hogere RE 

opbrengst dan maïs)
• Areaal grond verhogen door: huur, pacht, aankoop, ruil, 

samenwerking
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Bewustwording 
Als adviseur mest- en mineralenstromen is 
Temmink vanaf het begin betrokken bij 
VKA en denkt hij mee over de invulling van 
het project. Wat hem betreft begint 
ammoniakuitstoot verlagen in ieder geval 
met bewustwording. Temmink: “Zo 
hebben we dat ook met fosfaat aangepakt 
in de studiegroepen. Eerst het probleem 

schetsen, bespreken wat er aan de hand is met ammoniakuitstoot 
óp bedrijfsniveau en vervolgens welke mogelijkheden er zijn om 
ammoniakemissie te reduceren.” 

Bij de groepsbijeenkomsten van de  VKA is 
het onderwerp ammoniak in 2018 aan de 
orde geweest. Zwier van de Vegte, bedrijfs- 
leider De Marke: “Van ieder deelnemend 
bedrijf is destijds een ammoniakscan 
gemaakt. Toen was het een onderwerp dat 
we zelf aan de orde stelden binnen VKA, 
maar nu is het actueler dan ooit door de 
commotie die is ontstaan over stikstof.” 

Ruw eiwitgehalte
Wat is nu de beste maatregel? Van de Vegte: “Het ruw eiwitgehalte 
van het rantsoen is een sleutelfactor voor het verminderen van de 
ammoniakemissie. Door het ruw eiwitgehalte in het voer te 
verlagen krijg je minder ammoniakuitstoot. Dit past ook in het 
hele klimaatplaatje en het grondgebondenheid-verhaal van meer 
eiwit van eigen land halen. Daarmee kan je aanvoer van eiwit via 

krachtvoer verminderen. En door gras nauwkeurig te bemesten en 
op het juiste moment te oogsten zorg je ook dat het geen te hoge 
ruw eiwitgehaltes bevat. De uitdaging voor VKA is dus om 
ammoniak ook dit jaar weer op de agenda te zetten. Dat is nodig 
want hier valt voor de VKA-deelnemers nog het een en ander te 
verbeteren. De eiwitgehaltes in het rantsoen en dus de ammonia-
kemissies zijn de afgelopen jaren zelfs nog licht toegenomen.”

Het zorgenkindje: ammoniak
De melkveehouderij moet aan de slag met het verlagen van de ammoniakemissie. “Ammoniak is wat mij 
betreft een zorgenkindje”, zegt Johan Temmink van ForFamers.  “Dat de ammoniakuitstoot omlaag moet, is 
duidelijk. Maar hoe realiseren we dat in de melkveehouderij? Het is een vraag waar we binnen het project 
mee bezig zijn, maar  de stip op de horizon en goed beleid vanuit de overheid ontbreekt tot nu toe.” 

Tekst: Lytsa Post

In projecten zoals Proeftuinen Veenweiden en Natura 2000 zijn er 
verschillende maatregelen uitgeprobeerd. Temmink: “Interessante 
projecten waar goede maatregelen zoals water bij drijfmest en 
zodenbemesting uitgevoerd worden. Maar behalve het toepassen 
van goede landbouwpraktijk, kun je ammoniak ook flink reduceren 
door een ander stal- of bemestingssysteem. En dat vraagt om 
flinke investeringen van ondernemers.” Temmink heeft het altijd 
belangrijk gevonden om de deelnemers van VKA goed inzicht te 
geven in kosten en opbrengsten van maatregelen. “Het zijn 
ondernemers, zij kunnen niet de ene dag die maatregel uitprobe-
ren en de andere dag een andere maatregel. Dat is een te groot 
risico.” De aanpak van ammoniakuitstoot zal voortgezet worden 

binnen de vereniging, verwacht Temmink. Er zijn al een aantal 
VKA-deelnemers die maatregelen om ammoniakemissie te 
reduceren nemen. “Regelmatig wordt al gekozen voor het 
toevoegen van water bij drijfmest. We gaan die voorlopers volgen 
en door hen genomen maatregelen monitoren.” Ook Wageningen 
Universiteit wordt dan betrokken. Zodra er goede objectieve 
resultaten zijn wil Temmink maatregelen om ammoniakuitstoot te 
verlagen delen met de studiegroepen. “De kracht van VKA is dat 
we maatregelen kunnen uitproberen in de praktijk. Nooit wordt 
gezegd ‘dat kan niet’, we proberen maatregelen uit en wegen dan 
de kosten op tegen de opbrengsten.” 

Maatregelen nemen 

Eiwit in het rantsoen

Ammoniakemissie per bedrijf
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Zo maken we schoon grondwater

Wanneer je vraagt naar zijn ervaringen met de kennisgroep Waterkwaliteit, neemt agrarisch adviseur 
Rob Huinink je direct mee de inhoud in. De Achterhoeker is sinds drie jaar betrokken bij de kennisgroep 
Waterkwaliteit van Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. Een verdiepende studiegroep voor 
deelnemers die meer inzicht willen in de effecten van bemesting op de waterkwaliteit en bodem en het 
voorkomen van uit- en afspoeling van mineralen.

Huinink is vooral enthousiast over de nitraatmonitor die hij met de 
deelnemers heeft ontwikkeld in de studiegroep. “Het is eigenlijk 
een soort stikstofboekhouding op perceelsniveau. Ik zie dat het 
bijdraagt aan de bewustwording van de deelnemers over de 
hoeveelheid meststoffen waarmee ze hun land bemesten en welk 
effect dat heeft.” 

In de studiegroep vergelijken de deelnemende boeren hun 
bedrijfsresultaten met elkaar via verschillende tools. Zo wordt de 
KringloopWijzer jaarlijks ingevuld en ook de BedrijfsWaterWijzer. 
Huinink: “We bespreken waar de bodem behoefte aan heeft, aan 
de hand van je resultaten van vorig jaar natuurlijk, maar ook naar 
aanleiding van wat je gaat telen en hoe het groeiseizoen verloopt. 
Hoeveel bemesting is nodig?” Een belangrijk onderdeel is zeker 
het terugkijken op het groeiseizoen, vindt Huinink. “We nemen 
een N90-monster om te zien hoeveel stikstof er in de bodem is 
achtergebleven en vergelijken dat met het management. Welk 
effect hebben de genomen maatregelen gehad? Zo ontdek je dat 
bemesten met drijfmest het beste kan in het voorjaar. De kunst-
mest kan dan gebruikt worden in de tweede helft van het groeisei-
zoen. Dit geeft de beste kwaliteit aan gras. Ook voorkom zo je zo 
(te) hoge RE-gehaltes in het najaar. Dit kun je dan weer meenemen 
naar het volgende groeiseizoen.” 

Excursie 
Naast bijeenkomsten bijwonen, gaan de deelnemers ook op 
excursie. Huinink: “Om te inspireren en enthousiasmeren. Zo 
gingen we laatst naar een groentekweker die druppelirrigatie 
toepast in zijn aspergeteelt.” 

Gouden tips voor schoon grondwater:

1 Meer organische stof: werk aan een vruchtbare bodem
2 Minder kunstmest strooien
3 Eerder stoppen met bemesten: Dierlijke mest in het 

voorjaar toedienen (voldoende mestopslag nodig),  
niet in de zomer

4 Geen dierlijke mest bij mais op scheurgrond (wel kali!)
5  Goede vruchtwisseling door middel van een teeltplan
6 Vanggewas onder mais zaaien
7 Verdunnen van mest met water 
8 Streven naar een hogere levensproductie per koe
9 Niet teveel eiwit voeren
10 Maak van vanggewas een groenbemester
11 Alleen grondbewerking in het voorjaar
12 Perceelsgericht bemesten
13 Vanggewas vroeg in het voorjaar vernietigen door een 

mechanische bewerking (geen glyfosaat gebruiken)

Tekst: Lytsa Post
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Toon van Kessel:  

‘Nitraatmonitor is eenvoudig en betaalbaar’ 

“Als gebied moet je voldoen aan de norm en als bedrijf wil je dan inzicht in hoe jij daaraan 
bijdraagt. Dat kan dankzij de nitraatmonitor eenvoudig en betaalbaar. Met het inzicht 
kunnen boeren vervolgens aan de slag om als groep te voldoen aan de norm, waardoor ze 
voortdurende effectieve maatregelen nemen om de stikstof op hun bedrijf zo goed 
mogelijk te benutten. Stakeholders zoals waterschap, waterbedrijf en provincie zien 
dankzij de monitoring ook of de normen worden gehaald en kunnen vervolgens – binnen 
hun eigen verantwoordelijkheid – hun beleid aanpassen om boeren hiervoor te waarde-
ren. Juist omdat deze monitor boeren veel inzicht geeft in het effect van hun manage-
mentmaatregelen en ook voordeel kan opleveren vanwege het effectiever gebruiken van 
de beschikbare stikstof, denk ik dat dit goed kan werken. Voorwaarde is wel dat het 
bevoegd gezag de nitraatmonitoring als instrument accepteert.” 

Nitraatmonitor, in 6 stappen inzicht 
in je stikstofbodemoverschot

1 Resultaten bekijken en vergelijken met andere deelnemers via de KringloopWijzer 
2 Inzicht verkrijgen in je percelen via de Bedrijfswaterwijzer, welke percelen zijn 

droog, welke percelen zijn mogelijk gevoelig voor nitraatuitspoeling? 
3 Teeltplan, wat ga je telen op welk perceel en wat heeft die bodem nodig? 
4 Bemestingsplan: hoeveel mest is beschikbaar, waar kan ik die het beste benutten? 
5 Voorgenomen maatregelen aanpassen aan de praktijk: is het droog, nat, moet ik 

mijn teelt- en bemestingsplan aanpassen? 
6 Terugkijken op het seizoen, onder andere door middel van N90-monster en 

bespreken van welke effecten het management hebben gehad. 
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Melkveehouder Alfred Scholten
 
“Door de kennisgroep Waterkwaliteit doe ik veel nieuwe 
kennis op over de bodem, maar het zorgt tegelijkertijd ook 
weer voor nieuwe vragen. Bodemmonsters genomen op een 
paar honderd meter van elkaar kunnen zó van elkaar 
verschillen, waar ligt dat aan en hoe kan ik dat aanpakken? 
We moeten daarom ook verder met de kennisgroep. 
Monsters blijven nemen, managementmaatregelen blijven 
vergelijken om tot meer inzicht te komen over het beter 
benutten van mest en verminderen van uitspoeling.”
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VKA in het nieuws
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VKA facts

Vanaf 2013 tot 2016 is de melkproductie met ruim 
100.000 kg gestegen waardoor de bedrijfsintensiteit 
is gestegen van 18.000 kg/ha in 2013 naar ruim 
20.000 kg/ha in 2016. Daarna kregen de bedrijven te 
maken met het fosfaatreductieplan en daalde zowel 
de hoeveelheid melk per bedrijf als de intensiteit. 2013
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Bedrijfsontwikkeling

Fosfaatreductieplan corrigeert de groei 

Minder jongvee verbetert veel bedrijfsprestaties
Heel bepalend voor veel technische- en milieuprestaties is 
het aantal stuks jongvee. Hoe minder dieren op een bedrijf, 
die wel vreten maar geen melk produceren, des te beter 
worden deze prestaties. Vanaf 2016 is het aantal stuks 
jongvee per 10 melkkoeien gedaald van 7,1 naar 5,1. Om vee 
aankoop te voorkomen en de melkproductie op peil te 
houden moeten de koeien een hoge levensproductie halen.

Grote verschillen in eiwit van eigen land
Het aandeel eiwit van eigen land, ofwel de grondgebonden-
heid, daalt bij een toename van de intensiteit.  Maar de 
spreiding is zeer groot: bij eenzelfde intensiteit tot wel 20%. 
Sommige intensieve bedrijven zijn net zo grondgebonden als 
extensieve bedrijven. De verklaring? Bedrijfsmanagement!  
Er zijn dus volop mogelijkheden  om binnen de huidige 
bedrijfsvoering het aandeel eiwit van eigen land te 
verbeteren.

Meer eiwit van eigen land verbetert de milieuprestaties

De 25% bedrijven die het meeste eiwit van 
eigen land halen scoren op alle fronten beter: 
1) hogere gewasopbrengst met dezelfde 
bemesting; 2) lager stikstofbodemoverschot; 
3) minder voeraankoop door hogere voer-
efficiëntie; 4) geen hogere ammoniakemissie;  
5) iets lagere uitstoot van broeikasgassen;  
6) meer blijvend grasland en, heel opvallend, 
7) ze passen meer weidegang toe!
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25% laagste gemiddeld 25% hoogste

Aandeel eiwit van eigen land (%) 49 56 64

Stikstofbodemoverschot (kg per ha) 162 131 114

Ammoniakuitstoot (kg NH3 per ha) 63 63 64

Broeikasgassen (gr CO2-eq/kg FPCM) 1162 1149 1138

Aandeel blijvend grasland (%) 49 58 66

Aandeel weidebedrijven (%) 60 71 80

Beweiding op weidebedrijven (uren per jaar) 612 666 654

PlanetProof kenmerken van bedrijven die ‘laag’ en ‘hoog’ scoren op eiwit van eigen land (excl. 
aankoop, zandbedrijven 18.000-20.000 kg melk/ha; gem. 2016 t/m 2018)

Voor meer informatie zie: 
www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl
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Betere benutting  meststoffen geeft minder stikstofuitspoeling
Bijna alle kleibedrijven voldoen alle jaren aan de norm voor het maximaal 
toelaatbare stikstofbodemoverschot en voldoen daarmee aan de nitraat-
norm voor grondwater. Op zandgrond varieert dit aantal sterk, afhankelijk 
van het weer. 2014 was een topjaar voor gewasproductie, bijna 70% 
voldeed toen aan de uitspoelingsnorm. De meststoffen werden toen 
optimaal benut.Vanaf 2015 is er een stijgende lijn te zien en 2017 was 
opnieuw een topjaar voor gewasgroei. Maar 2018 was door extreme 
droogte een rampjaar. Nog maar 16 zandbedrijven (13%) voldoet aan de 
norm. Deze fluctuaties door natuurlijke omstandigheden geven aan dat 
een melkveebedrijf nooit alleen op de resultaten van één jaar beoordeeld 
kan worden.

Broeikasgassen dalen mee met de mineralenoverschotten
Tot en met 2016 daalt de totale emissie van broeikasgassen per 1000 kg 
melk. Dit betreft  zowel  de directe emissie op het eigen bedrijf als de 
indirecte emissie van aangekocht krachtvoer en kunstmest. De dalende 
emissie wordt o.a. veroorzaakt door de betere voerefficiëntie (minder 
jongvee en hogere productie per koe). De emissie uit voerproductie 
daalde tot 2016 doordat bedrijven intensiever werden (minder te bewer-
ken hectares per 1000 kg melk). Vanaf 2017 stijg deze emissie doordat 
bedrijven weer extensiever worden. Eenderde deel van de emissies wordt 
veroorzaakt door aanvoer van buiten het bedrijf.  De emissie uit pensfer-
mentatie stijgt, door een hoger aandeel gras en graskuil in het rantsoen 
ten koste van snijmaïs, krachtvoer en overige producten. 

Maïsteelt is grootste nitraatlek

Melkproductie per koe met 10% gestegen

Uit metingen blijkt dat  de stikstofvoorraad in de bodem onder grasland 
veel lager ligt dan onder maïsland. Vrijwel alle graspercelen voldoen aan 
het toelaatbaar stikstiofbodemoverschot. Bij 70% van de percelen 
grasland is dat zelfs lager dan 60 kg/ha. Bij de maïspercelen is dat maar 
36%. Maispercelen zijn dus het grootste nitraatlek. Maar slimmer  
bemesten (geen dierlijke mest op scheurgrond!) en een goed  
vanggewas kunnen het lek dichten. 

Met behoud van de vet- en eiwitgehalten steeg de melkproductie met 
10% . Door deze stijging en door minder jongvee steeg ook de voer- 
efficiëntie. Hierdoor daalde de emissie van methaan. Ondanks een  
stijging van het ruw eiwit gehalte in het rantsoen bleef het melkureum- 
gehalte gelijk. Dat is gunstig voor de ammoniakemissie. 
 

2013 2018

FPCM / koe / jaar (kg) 9141 10078

Melk / koe / jaar (kg) 8601 9474
Vetgehalte (%) 4,43 4,43

Eiwitgehalte (%) 3,55 3,57

Melkureumgehalte 21,1 22,0
Krachtvoerverbruik  (incl. jv)  (kg / 100 kg melk) 24,3 25,5
RE-tot gehalte rantsoen (gr/kg ds) 154 165

P-gehalte rantsoen (gr/kg ds) 3,61 3,45

Voer efficiëntie  (kg FPCM / kg ds voeropname) 1,08 1,21

Aandeel bedrijven die voldoen aan de norm voor 

max. toelaatbaar stikstofbodemoverschot

Klei Zand Gemiddeld
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Top 20 
VKA

Gemiddelde 
Achterhoek

NLV (kg N/ha) 132 122

pH 5,4 5,3

Organische stof (%) 5,6 5,1

CEC (mmol+/kg) 81 75

Bodemleven (mg N/kg) 95 81

Minder mineralenverliezen door een 
gezonde bodem
De top 20 VKA-bedrijven met het laagste stikstofbodem-
overschot, hebben de bodemvruchtbaarheid beter in 
orde dan het gemiddelde bedrijf. Stikstofleverend 
vermogen, pH, organische stofgehalte, bodemleven 
 en CEC (maat voor binding en levering van K, Mg en Ca) 
zijn duidelijk beter.
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VKA-deelnemers scoren goed op  
PlanetProof criteria

Om de integrale duurzaamheid van melk te kunnen beoordelen heeft Stichting Milieukeur het certificaat 
‘PlanetProof’ in het leven geroepen. Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen moet een veehouder 
voldoen aan verschillende duurzaamheidscriteria. Uit een analyse over de periode 2016-2018 op basis van 
310 VKA-bedrijven blijkt dat de gemiddelde VKA-deelnemer nog niet voldoet aan alle basiseisen, maar dat 
er volop kansen liggen.  

Uit het certificatieschema PlanetProof blijkt 
dat de deelnemers aan VKA goed scoren op de 
uitstoot van ammoniak. Negentig procent van 
de deelnemers stoot minder dan 75 kilogram 
NH3 per hectare uit. ‘Dat wil nog niet zeggen 
ze geen inspanningen meer hoeven te doen 
op dit vlak. Vanuit de stikstofproblematiek 
blijft het belangrijk alert te zijn op de uitstoot 
van ammoniak binnen de melkveehouderij’, 
meent Gerjan Hilhorst, onderzoeker bij De 
Marke. Ook doen de deelnemers het goed op 
blijvend grasland. Meer dan de helft van de 
310 bedrijven heeft meer dan 60 procent 
blijvend grasland in deze regio.
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Basisnorm Topniveau

Beweiding min. 120 dagen 6 uur/dag of  
min. 120 dagen en 720 uur/jaar

Eiwit van eigen land 1 > 50% > 60 %

Stikstofbodemoverschot 1 < 150 kg N/ha < 140 kg N/ha

Ammoniakuitstoot < 80 kg NH3/ha < 75 kg NH3/ha

Blijvend grasland > 40% > 60%

Broeikasgasuitstoot 1 < 1200 gr CO2-eq/kg melk < 1100 gr CO2-eq/kg melk

Om voor PlanetProof in aanmerking te komen heeft SMK een 
certificatieschema opgesteld met algemene eisen en een drietal 
thema’s. De algemene eisen bestaan uit melkkwaliteit, weidegang 
en veiligheid voor mens en dier. 

De thema’s zijn gericht op biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn. 
Op deze thema’s moet de melkveehouder voldoen aan het 
basisniveau en op tenminste één van deze thema’s op het 
hoogste niveau.  

1 Vanwege het bijzondere jaar 2018 heeft SMK besloten om voor dat jaar correcties toe te passen voor eiwit van eigen land (+10 punten), stikstofbodemoverschot (-35 kg 
N/ha) en broeikasgasuitstoot (-25 gr CO2-eq/kg melk. Deze correcties zijn niet meegenomen in de resultaten van dit project

Certificatieschema PlanetProof melk (bron: SMK)

Aandeel bedrijven dat voldoet aan de PlanetProof normen (gemid. 2016-2018)

Tekst: Monique Nieuwenhuis
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‘’Er valt zeker nog winst te halen op het gebied 
van eiwit van eigen land, bodemoverschot en 
broeikasgassen. Deze drie indicatoren hebben 
veel met elkaar te maken. Door meer aandacht 
voor beter bodembeheer zullen meststoffen beter 
benut worden, wat leidt tot een hogere gewasop-
brengst met een betere kwaliteit. Een hogere 
gewasopbrengst geeft een lager bodemoverschot 
en een hoger aandeel eiwit van eigen land. Deze 
hogere gewasopbrengst en de betere gewaskwali-
teit zorgen er voor dat er meer melk van eigen 

voer gemaakt wordt en er minder krachtvoer 
nodig is. Ook dit heeft weer een gunstig effect op 
eiwit eigen land en de uitstoot van broeikasgas-
sen. De aanvoer van krachtvoer neemt af. Ook het 
werken aan een betere benutting van de mest-
stoffen zorgt voor een lagere ammoniakemissie. 
Er liggen dus volop kansen, maar de groeiomstan-
digheden moeten dan wel goed zijn. De jaren 
2018 en 2019 waren tropenjaren voor de VKA-
deelnemers. Door de droge omstandigheden viel 
de benutting tegen.’’ 

‘’Als je echt wilt verduurzamen is het belangrijk 
om over de volle breedte te verduurzamen. Hierbij 
is sturen op meerdere thema’s tegelijkertijd 
essentieel. Elke melkveehouder doet wel iets 
goed, maar in de praktijk blijft het lastig om op 
alle punten binnen de bedrijfsvoering goed te 
scoren. Ongeveer 10 procent van alle Nederlandse 

melkveebedrijven voldoet aan alle eisen van 
PlanetProof. Het lukt deze melkveehouders een 
balans te vinden tussen alle thema’s. Door te 
kiezen voor een meer integrale aanpak door  
zowel melkveehouder als adviseur valt er op veel 
bedrijven de nodige winst te behalen. Investeren 
in kennis en vakmanschap is hierin belangrijk.”

Gerjan Hilhorst
Onderzoeker bij De Marke 

Guus van Laarhoven 
Programmaleider Biodiversiteit en 
Omgeving FrieslandCampina 

De deelnemers aan de VKA kunnen de komende jaren de meeste 
vooruitgang boeken bij beweiding. Nu voldoet slechts gemiddeld 
60 procent aan de basisnorm. “Vanaf 2017 is het percentage 
beweiding wel toegenomen, maar dit is nog niet goed terug te 
zien in het gemiddelde van het aandeel bedrijven dat aan 
PlanetProof voldoet op dit punt’’, merkt Hilhorst op. 

Voor de komende tijd zullen ondernemers nog wat stappen 
moeten zetten op één of meerdere duurzaamheidsaspecten om 
aan de minimale eisen van PlanetProof te voldoen. 
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Fosfaat op peil houden vraagt om 
evenwichtsbemesting

Zesenvijftig procent van de deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers kent over de 
periode 2013 tot en met 2018 een negatief fosfaatoverschot. Zij onttrekken met het  gewas meer fosfaat 
dan ze als meststof kunnen toedienen. Dit gaat op den duur ten koste van bodemvruchtbaarheid.  
Hoe houd je in de toekomst de fosfaattoestand van de bodem op peil?  

‘Optimale kuil sleutel voor optimale 
benutting in kringloop’

Uit een recent onderzoek op ruim 100 percelen in de Achterhoek 
blijkt dat de beschikbare fosfaat in de bouwvoor in 4 jaar tijd 
gemiddeld met 6 procent is gedaald. Dat is fors en een gevolg  
van het feit dat veel bedrijven vanwege N mest af moeten voeren. 
Maar daarmee gaat ook meer fosfaat weg dan nodig is.  
Gerard Abbink van Groeikracht ziet 3 mogelijkheden om 
de schade te beperken: 

• Werk aan een optimaal BEX-voordeel. Een gemiddeld melkvee-
bedrijf kent jaarlijks een BEX-voordeel op N van 0 tot 2 procent. 
Een hogere N benutting bij gelijk P in het rantsoen, zal zorgen 
dat er binnen de 230 of 250 kilogram dierlijke N ook meer fosfaat 
bemest kan worden. Meer energie voeren is hierbij de sleutel. 
Energie zorgt voor een betere benutting van het geteelde eiwit 
uit het eigen ruwvoer. Meer VEM in de graskuil is hiervoor de 
basis, want het maisaandeel ligt door derogatie voor veel 
bedrijven vast. 

• Verdeel de mest beter over de percelen. Let daarbij op de 
productiecapaciteit van de verschillende percelen. Bij bedrijven 
uit het onderzoek bleek  dat er percelen waren die flink in 
fosfaattoestand waren gedaald, terwijl op  minder productieve 
percelen fosfaattoestand nog steeg.  

• Voer, indien hier ruimte voor is, compost aan en breng deze op 
het bouwland. Indien er met 20 tot maximaal 40 ton compost 
bemest wordt is een drijfmestgift van 30 kuub meer dan 
voldoende voor een goede maisteelt. De maisopbrengsten 
zullen naar verwachting met 10 procent stijgen . Meer  mais in 
de kuil draagt bij aan een goede N benutting in het rantsoen!  
Een compostgift zorgt bovendien voor een positieve OS balans 
binnen een continuteelt van mais.

Let op: fosfaat!

Gerard Abbink

Onderzoeker en adviseur ruwvoerteelt 
bij Groeikracht B.V.

Tekst: Monique Nieuwenhuis
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Het gemiddelde fosfaatbodemoverschot was in de meeste 
(normale) jaren negatief. Gemiddeld over zes jaar binnen de VKA is 
het tekort op zandgrond 5 kg/ha en op kleigrond 1 kg/ha. Door de 
hoge gewasopbrengsten en de hoge fosforgehalten in het 
geoogste gras zijn de fosfaatbodemoverschotten in 2014 het 
laagst. 

Het jaar 2018 is door de slechte ruwvoeropbrengst sterk afwijkend. 
De fosfaatbodemoverschotten zijn op zand gemiddeld lager dan 
op klei, ondanks de hogere grasopbrengst op klei. Op kleigrond 
kan meer fosfaat bemest worden door de hogere aanwendings-
norm voor dierlijke mest. De fosfaatbodembenutting op de 
zandbedrijven is gemiddeld iets hoger dan op kleigrond. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 gemiddeld

Bodemoverscht (kg/ha):

  zand 9 -23 -7 -13 -11 13 -5

  klei 13 -12 -1 -10 -8 16 -1

  gemiddeld 10 -20 -5 -13 -10 13 -4

Aandeel bedrijven overschot <0 (%)

  zand 18 93 70 85 72 15 59

  klei 14 73 43 78 68 17 49

  gemiddeld 17 88 64 84 71 15 56

Bodembenutting (%)

  zand 91 128 108 117 115 85 107

  zand 87 113 102 114 111 82 102

  gemiddeld 90 124 107 116 114 84 106

Evenwichtsbemesting is wenselijk
Deze fosfaatbodemtekorten ontstaan enerzijds door verlaging van 
de fosfaatexcretie en anderzijds door de verplichte mestafzet. 
Deze afzet van mest wordt namelijk bepaald op basis van stikstof.  
Met die mest verlaat ook fosfaat het bedrijf, terwijl die voor een 
gedeelte nog wel te plaatsen is. Hierdoor daalt de fosfaatbemes-
ting steeds verder. Dit is terug te zien in onderstaand figuur, 
waarin de gemiddelde bemesting, forfaitaire norm en de fosfaat-
onttrekking is weergegeven over 2013-2018. Hieruit blijkt dat bij 

de deelnemers aan VKA in veel gevallen de bemestingsnorm lager 
is dan de onttrekking. “Om dit op peil te houden is een even-
wichtsbemesting wenselijk’’, zegt Gerjan Hilhorst, onderzoeker bij 
De Marke in Hengelo. ‘’Maar de huidige fosfaatwetgeving waar de 
deelnemers nu mee te maken hebben maakt het onmogelijk om 
fosfaatevenwichtsbemesting toe te passen. De mogelijkheid om 
kunstmeststikstof in te ruilen voor stikstof in dierlijke mest is een 
gedeeltelijke oplossing voor het probleem”, merkt hij tot slot op.
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Veranderen in de praktijk

Voor Jeroen Visser is ‘leren van elkaar’ een belangrijke 
reden om in 2015 aan te sluiten bij de studiegroep van 
de VKA in zijn regio. Hij melkt in Zevenaar 120 koeien 
en houdt daarnaast 80 stuks jongvee op 75 hectare 
land.

‘’De KringloopWijzer werd ieder jaar wel ingevuld, maar 
vanaf het moment dat ik deelnam ging ik anders naar de 
cijfers en mijn bedrijf kijken. Doordat de bijeenkomsten 
altijd bij leden van de groep op het bedrijf plaatsvonden 
heb je meer praktische invulling. Tijdens zo’n bedrijfsbe-
zoek werden jouw cijfers uit de KringloopWijzer aan de 

hand van een bepaald thema onder de loep genomen. 
Hierdoor maakte je echt een verdiepingsslag en kreeg je 
concrete adviezen die je soms direct al kon toepassen op 
je bedrijf. Bovendien gingen we met elkaar de discussie 
aan en leerden we op die manier veel van elkaar. Zelf heb 
ik een aantal maatregelen getroffen om de voerefficiën-
tie te verbeteren. Om tot kringlooplandbouw te komen 
ben ik van mening dat je open moet staan voor verande-
ringen en aanpassingen durven te doen binnen je 
bedrijfsvoering, zodat je daarin stappen kunt zetten. 
Want als je doet wat je deed, dan krijg je wat je had”.

Jeroen Visser 
melkveehouder in Zevenaar

Tekst: Monique Nieuwenhuis
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Niek Klein Willink 
melkveehouder in Geesteren

Niek Klein Willink boert samen met zijn vader Wim in 
Geesteren (Gld.).  Hier houdt hij 150 melkkoeien en 70 
stuks jongvee op 75 hectare land. Zijn studiegroep 
heeft zich zes jaar geleden aangesloten bij de VKA.

 “Kringlooplandbouw wordt steeds belangrijk binnen 
onze sector. Zeker nu, maar zes jaar gelegen toen ik via 
de studiegroep kennis maakte met de KringloopWijzer 
was dat relatief nieuw. De KringloopWijzer leverde in 
eerste instantie heel veel cijfers op. Door de jaren heen 
kregen we meer en meer inzicht in deze cijfers. Op basis 
hiervan leerden we welke maatregelen pasten binnen 
onze bedrijfsvoering en een gunstig effect hadden op de 
benutting. Zo zijn we kritischer gaan kijken naar bemes-

ting en bodem. Naast perceelsgerichte bemesting 
hebben we ook gekozen voor andere meststoffen. Ook 
zijn we overgestapt op stalvoedering. Door de koeien 
vers gras te voeren nam de benutting van het eigen 
ruwvoer toe. Ons streven is  om 90 procent voer van 
eigen land aan onze koeien te verstrekken. De 
KringloopWijzer is voor ons een managementinstrument 
waardoor we beter kunnen sturen en efficiënter kunnen 
werken. We werken aan een optimale mineralenefficiën-
tie, maar hebben hierbij ook te maken met invloeden van 
buitenaf. Ondanks dat we ons best doen vielen de 
resultaten uit de KringloopWijzer de afgelopen twee jaar 
tegen door de extreem droge zomers. Dit heb je als 
ondernemer niet in de hand.’’  
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Thijs Arendsen 
melkveehouder in Hummelo

Thijs Arendsen is deelnemer aan de VKA vanaf het 
begin. Het sluiten van kringlopen op zijn bedrijf sprak 
hem zes jaar gelegen aan en wilde hier graag een 
voortrekkersrol in spelen. Hij houdt 145 melkkoeien en 
bijbehorend jongvee op 85 hectare. Dit bestaat uit 
gras, mais en luzerne.

‘’Door deelname heb ik in eerste instantie heel veel 
inzicht gekregen in mijn bedrijfsvoering. Met name op 
het gebied van voerefficiëntie hebben we veel vooruit-
gang geboekt. We kochten veel voersoorten aan. Nu ligt 
de focus vooral op zoveel mogelijk voer van eigen land. 
Dit zorgt niet alleen voor positieve resultaten in mijn 
KringloopWijzer, maar leidt ook tot een dalende post 

voor voerkosten. Het gezamenlijk doorspitten van de 
cijfers uit de KringloopWijzer heeft in onze situatie 
gezorgd voor verschillende aanpassingen binnen onze 
bedrijfsvoering. We hebben geëxperimenteerd met het 
toepassen van meststoffen, groenbemesters, grasklaver 
en kruidenrijk grasland. Op een gegeven moment 
voldeden we aan alle normen van Planet Proof en 
hebben we hierin keuzes moeten maken. Door de vele 
wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving 
afgelopen zes jaar hebben we regelmatig moeten 
bijsturen. Ook het komend jaar blijven we actief binnen 
de studiegroep van de VKA. Deelname geeft ons nieuwe 
inzichten en cijfers die we goed kunnen gebruiken als 
sturingsinstrument binnen onze bedrijfsvoering’’. 

Bulk aan cijfers uit KringloopWijzer geeft nieuwe inzichten 
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Joop en Sven Hofs 
melkveehouders in Heelweg

‘’Kennis vergaren om bij de tijd te blijven’’

Joop Hofs heeft samen met zijn zoon Sven een 
melkveebedrijf in Heelweg. Ze melken zo’n 75 koeien 
op 40 hectare land. Sven werkt fulltime bij een 
accountantskantoor. Hun belangrijkste beweegreden 
om 5 jaar geleden deel te nemen aan de studiegroep 
was om nieuwe kennis te vergaren of zoals Joop zelf 
zegt: ‘Om bij de tijd te blijven’. 

‘’Meer voer van eigen land is voor ons het belangrijkste 
speerpunt de afgelopen jaren. Uit de resultaten van de  
studiegroep bleek dat we achterbleven met eiwit van 
eigen land.  De opbrengsten vielen tegen. Dat betekende 
dat we relatief veel eiwit moesten aankopen wat terug te 
zien was in onze voerkosten en in de resultaten uit onze 
KringloopWijzer.  Het meer toepassen van vruchtwisse-
ling was één van maatregelen waar we mee aan de slag 
zijn gegaan. We hadden wel percelen met een dertig jaar 

oude grasmat. Het voordeel hiervan is dat ze een hoge 
organische stof kennen wat zeker gunstig is in droge 
periodes, maar daarentegen was het moeilijk de juiste 
grassen te behouden. Een aantal percelen hebben we 
opnieuw ingezaaid. De nieuwe grassen kennen zeker een 
hogere productie, maar helaas vielen de opbrengsten 
tegen. Dit schrijven we toe aan de twee zeer droge 
zomers. Normaal oogsten we wel 10 tot 11 ton droge stof 
per hectare gras. Ondanks dat we beregend hebben 
kwamen we dit jaar niet verder dan 6,5 ton droge stof.  
De droogte heeft grote invloed op de resultaten in de 
KringloopWijzer. Het komende jaar blijven we deelnemen 
aan VKA,  aangezien kringlooplandbouw steeds belang-
rijker wordt. In onze regio is zelfs vanuit de gemeente 
aandacht voor het sluiten van kringlopen op regionaal 
niveau.’’ 
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Johan Temmink (ForFarmers) werkte vanaf het 
begin mee aan het opzetten van Vruchtbare 
Kringloop Achterhoek en Liemers vanwege zijn 
kennis over mest- en mineralenstromen. 

Wat heeft VKA jou gebracht? 
“Met Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers 
hebben we iets heel unieks tot stand gebracht. 
Melkveehouders hebben nu veel meer inzicht in 
hun aan- en afvoer van de mineralen stikstof en 
fosfaat , dat hadden ze voorheen niet of nauwe-
lijks! Gezamenlijk hebben we met de Kringloop-
Wijzer als basis de mineralenstromen op het 
melkveebedrijf inzichtelijk gemaakt en die kennis 
vervolgens via studiegroepen met melkveehou-
ders uit de Achterhoek gedeeld. Het was nieuw, 

dus ook ik heb moeten leren wat de overschotten 
in stikstof en fosfaat zijn, wat wordt afgevoerd aan 
mest, wat wordt aangevoerd aan voer enzovoort. 
Dankzij die kennis kunnen we nu maatregelen 
nemen voor een efficiënter melkveebedrijf.”

Wat wens je de Vereniging VKA toe? 
“Uniek aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek en 
Liemers was de samenwerking, we hebben zoveel 
mogelijk partijen betrokken bij het project, 
daarom is het nu van iedereen! Ik hoop dat ze die 
verbinding voortzetten, samen sta je sterker! Ik 
wens ze veel leden en een goede visie toe met 
ruimte voor diversiteit in bedrijfsvoering en 
onderling respect.”

Toon van Kessel, vertegenwoordigt Vitens 
binnen Vruchtbare Kringloop Achterhoek en 
Liemers. 

“Vitens wil schoner grondwater voor de productie 
van drinkwater, daarom willen we uitspoeling van 
nitraat en gewasbeschermingsmiddelen vermin-
deren. Hier ligt een gezamenlijk belang van 
boeren en Vitens, aangezien uitspoeling voor 
boeren een verlies is. Door een gezamenlijke 
aanpak benutten boeren hun mest en gewasbe-
schermingsmiddelen beter, behouden ze hun 
derogatie en worden verliezen en uitspoeling 
beperkt.”

Wat heeft VKA jou en Vitens gebracht? 
“De samenwerking met boeren is geweldig, we 
hebben veel geleerd. Het mooie aan VKA vind ik 

dat veel uitgeprobeerd mocht worden. Als je een 
goed idee had, dan kon je aan de slag. Belangrijk 
vind ik het concept voor monitoring van stiksto-
fuitspoeling. Ik hoop dat dit systeem in de nieuwe 
vereniging en samen met het ministerie verder 
uitgewerkt en geïmplementeerd wordt. 

Wat wens je de Vereniging VKA toe? 
“Een goede samenwerking tussen de deelnemen-
de boeren en met de belangrijkste stakeholders 
en dat deze goede samenwerking gaat leiden tot 
klinkende resultaten voor de boeren van de 
Achterhoek en de bewoners van de Achterhoek.” 

Wat leerden zij?
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Hans Dirksen, namens DMS betrokken bij 
Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. 
DMS begeleidt inmiddels 12 groepen met drie 
verschillende begeleiders, met ieder zijn eigen 
specialisme. 

Wat heeft VKA DMS gebracht? 
“Zes jaar geleden werd ons gevraagd om een 
groep te begeleiden. We hebben ja gezegd, omdat 
we dachten dat dit wel eens een belangrijk project 
zou kunnen worden met Carel de Vries als project-
leider. In die zes jaar heeft het ons behalve extra 
omzet, ook inspirerende uitdagingen gebracht. Als 
een deelnemer echt bezig gaat om dingen te 
veranderen die vrij simpel zijn om aan te pakken, 

geniet ik van mijn werk. Daar doe ik het voor, broei 
voorkomen in het voer door kuilplaten langer te 
maken bijvoorbeeld. Of meer mestopslag aanleg-
gen, of de boxen van de koeien verbeteren. 
Wijzigingen die een langdurig lagere kostprijs 
opleveren. 

Wat wens je de Vereniging VKA toe? 
Veel plezier en wijsheid, onthoud dat er altijd voor 
iedereen een win-win-situatie moet zijn op basis 
van gelijkwaardigheid. Werk strategisch samen, 
dan hoef je niet steeds weer het wiel zelf uit te 
vinden!

Jaap Gielen namens Countus studiegroepbege-
leider van twee studiegroepen (‘5 en 13’) en 
betrokken vanaf de start van Vruchtbare 
Kringloop Achterhoek en Liemers. 

Wat heeft VKA jou gebracht? 
“Het bijzondere aan Vruchtbare Kringloop 
Achterhoek en Liemers is dat boeren gezamenlijk 
bezig zijn met het behoud van de agrarische sector 
in de regio vanuit hun dagelijkse bedrijfsvoering. 
Het is heel waardevol om dat met elkaar te doen: 
samen kennis en succesvolle ervaringen delen en 
hoe te anticiperen op  bijzondere omstandigheden 
denk aan de droogte van afgelopen jaren. Ik voel 
mij trots om verbonden te zijn aan dit project, er is 

zoveel bereikt! Vruchtbare Kringloop Achterhoek 
en Liemers is een vliegwiel, dat de gewenste en 
gewaardeerde melkveehouderij in de regio 
aanjaagt. Ook mij heeft het veel nieuwe kennis en 
ervaring gebracht.”

Wat wens je de Vereniging VKA toe? 
“Ik wens de deelnemers een goed bedrijfsrende-
ment toe door hun vakmanschap te verzilveren, 
maar vooral wens ik de boeren toe dat ze gewaar-
deerd worden door de samenleving als de gewel-
dige landschapsbeheerders die ze zijn! En ik ben 
blij dat ik daar ook in de vereniging onderdeel van 
mag zijn.”

Michaela van Leeuwen, namens Projecten LTO 
Noord actief in het projectteam Vruchtbare 
Kringloop Achterhoek en Liemers. 

Wat heeft VKA jou gebracht? 
“ VKA is een bijzondere manier van hoe samen 
leren, discussiëren en uitproberen als collega-
melkveehouders gewoon enorm inspirerend kan 
zijn! Elke ondernemer is uniek, zijn verhaal 
bijzonder, zijn motivatie stimulerend. De afgelo-
pen 5 jaar waren intens, met wrijving voor glans in 
de relatie met elkaar. Het bracht mij energie, 
kennis, bijzondere verhalen en persoonlijke groei 
op. Samen werken aan een economisch sterke 
melkveehouderijsector is zo ontzettend gaaf! Als 
je er niet bij was dan heb je echt wat gemist. 
Kennis en goede voorbeelden nam ik mee naar 

huis. De grootste uitdaging vond ik hoe we 
daadwerkelijk de ondernemers thuis in hun 
dagelijkse werkzaamheden iets anders konden 
laten doen. Hoe krijg je een eigenzinnige onderne-
mer in een andere beweging? Trots ben ik op de 
VKA deelnemers hoe zij met kleine stapjes grote 
resultaten behaalden, met elkaar discussieerden 
en elkaar inspireerden. Wat is boer zijn toch een 
mooi vak!”
 
Wat wens je de Vereniging VKA toe?
“Een energieke voortzetting in de beweging die op 
gang is gekomen, met een olievlekwerking van 
heb ik jou daar. Ik gun het iedereen om zo gemoti-
veerd en geïnspireerd te worden, met elkaar als 
melkveehouders en stakeholders.”
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Wat maakt VKA uniek? 1) het is een boereninitiatief en 2) we lopen voor de muziek uit en 3) we werken nauw 
samen met ketenpartijen, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Deze formule 
werpt vruchten af. Allereerst uiteraard voor de deelnemers zelf. Zij benutten VKA om hun bedrijfsresultaten 
te verbeteren. Maar er is een mooie bijvangst. VKA is een beweging die serieus wordt genomen. Na zes jaar 
samen optrekken, verbeteren en gegevens verzamelen is VKA een beweging waar partijen bij aan willen 
haken en mee samen willen werken. Hierbij een overzicht van wat VKA teweeg heeft gebracht.

Aanspreekpunt en kennispartner
VKA heeft zich ontwikkeld tot een serieus aanspreekpunt voor veel 
partijen. Zo leverde VKA op basis van haar data en ervaring een 
inhoudelijke bijdrage aan het 6e nitraat actieprogramma, dat van 
belang is voor behoud van de derogatie. Ook leverde VKA informa-
tie aan het Planbureau voor de Leefomgeving ten behoeve van de 
evaluatie van het mestbeleid. In de zomer van 2019 werd de 
Achterhoek door het ministerie aangewezen als Innovatieregio 
voor kringlooplandbouw. VKA is daarbij voor LNV het eerste 
aanspreekpunt. Zonder zes jaar VKA had de Achterhoek die positie 
niet gekregen. Ook voor ketenpartijen is de samen met VKA 
ontwikkelde informatie en kennis van belang voor de ontwikkeling 
van nieuwe producten en diensten.

Tot slot is VKA steeds vaker ook voor de provincie een inhoudelijke 
gesprekspartner ten behoeve van beleidsontwikkeling. Als je 
voorop loopt kun je de richting aangeven. VKA doet niet aan 
belangenbehartiging, maar levert daarvoor wel praktijkcijfers en 
praktijkervaringen aan. VKA helpt beleid te funderen in de praktijk. 

Kraamkamer van nieuwe initiatieven
Vanuit VKA zijn een aantal unieke ontwikkelingen op gang 
gekomen:
• VKA speelde een sleutelrol bij het tot stand komen van het 

programma ‘kringlooplandbouw’ binnen de Achterhoekse 
Regiodeal met de overheid. Die Regiodeal geeft de financiële 
mogelijkheden om de positie van de Achterhoek als koploper in 
kringlooplandbouw verder uit te bouwen.  

• De stuurgroep van VKA gaf opdracht voor het ontwikkelen van 
een businessplan voor de verzelfstandiging van proefboerderij 
De Marke. VKA heeft een belangrijke aanzet gegeven voor de 
oprichting van Coöperatie De Marke.

• De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) en VKA 
hebben samen de opdracht van LNV gekregen voor de ontwik-
keling van een nieuw sturingsmodel voor duurzame landbouw. 
Het is een van de pilots voor de ontwikkeling van een nieuw GLB 
(EU-Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). Het plan daarvoor is 
ontstaan binnen VKA. Het betreft een radicale systeemverande-
ring. De essentie ervan is: regionale netwerksturing op basis van 
doelen met behulp van beloningen en waarderingen. Daarmee 
brengen we de sturing dichterbij de praktijk, stappen we af van 
de eindeloze stapeling van middelvoorschriften en krijgen we 
minder te maken met ge- en verboden. Althans, dat is de 
ambitie. Bijgaand plaatje geeft het nieuwe sturingsmodel weer.

Als je voorop loopt kun je de richting aangeven 

De bijvangst van VKA
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Hier gaan we aan werken!

VKA wil op vier terreinen het verschil gaan maken: 

1 Het bedrijf  
Dit is het eerste en belangrijkste terrein. Hier hebben we 
de afgelopen jaren het hardst aan gewerkt. Als boer wil 
je plezier in je werk, een goed inkomen, autonomie en 
vooruitgang. Je wil continuïteit van je onderneming. 

2  Het milieu 
Dit is het tweede terrein waar VKA al veel werk heeft 
verzet. Hier gaat het om alles wat met de omgeving van 
het bedrijf te maken heeft. Hier liggen de uitdagingen 
voor waterkwaliteit, klimaat, biodiversiteit, landschap 
etc. Ofwel het dynamische veld van maatschappelijke 
eisen. In dit veld willen we bewijzen dat we de ruimte 
verdienen om te ondernemen. De license to produce.  

3 Het beleid  
Op dit terrein heeft VKA de eerste stappen gezet. VKA 
adviseerde LTO, het Planbureau voor de Leefomgeving 

en de Provincie Gelderland. VKA is aanspreekpunt voor  
LNV als Innovatieregio en kreeg van datzelfde ministerie 
de opdracht om een nieuw sturingsmodel voor duur-
zame landbouw te verkennen.  Vanuit de praktijk dragen 
we bouwstenen aan voor nieuw beleid. Ook willen we 
nieuwe beleidsvoornemens toetsen in de praktijk. Wat 
werkt wel en wat werkt niet? De dataverzameling is van 
belang bij het borgen van beleid. De ambitie is om vanuit 
de praktijk invloed te hebben op het beleid dat voor de 
sector wordt ontwikkeld. 

4 De burger 
Dit is het veld waarop VKA nog het minst heeft gepres-
teerd. Daar moet we de komende jaren verandering in 
brengen. We gaan actief de verbinding zoeken met de 
burgers om ons heen. We gaan laten zien wat we doen 
en luisteren naar de mensen om ons heen. ‘De boer dat is 
de keerl’, daar kan elke Achterhoeker zich mee verbon-
den voelen en trots op zijn. Het streven is, heel actueel, 
waardering.

Continuïteit

• Inkomen
• Autonomie
• Plezier
• Vooruitgang
 

Waardering

• Verbonden
• Transparant
• Trots
 

Visie voor de toekomst

VKA staat niet stil. Het is een jonge club met ambitie. Maar waar wil deze boerenvereniging aan 
gaan werken? Wat is haar visie? Onderstaand plaatje geeft dat in een oogopslag weer.

Ruimte

• Water
• Bodem
• Klimaat
• Natuur
 

Invloed

• Bouwstenen
• Toetsen
• Borgen
 

Waar werken we aan? 
(wat wil de boer?) 

Tekst: Carel de Vries
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De Vereniging VKA heeft een echt boerenbestuur. Graag stellen de bestuursleden en de manager zich 
aan u voor! 

Joan Beernink
“Mijn naam is Joan Beernink en ik woon in 
Beltrum. Ik ben de 18e generatie die werkzaam  
is op ons boerenbedrijf en mijn zoon gaat ook 
weer verder. Boeren is rentmeesterschap en 
vraagt je als ondernemer om vooruit te blijven 
kijken. Als sector hebben we veel te maken met 
negatieve geluiden rondom milieuvervuiling, 
dierwelzijn enz. Om daar wat tegen te doen 
moeten we proactief handelen en laten zien 
dat we het goed doen. Daar zijn we als 

veehouders bij gebaat, maar ook de partners  
van het project. Een duurzame toekomst van  
de veehouderij is voor hen net zo belangrijk als 
voor ons. We hebben nu al een voorsprong op 
andere regio’s. We hebben de cijfers en de data 
om onze argumenten te onderbouwen bij de 
overheid. Tegelijkertijd moeten we de publiciteit 
benutten om het imago van de landbouw positief 
te beïnvloeden. Wil je de volgende generaties 
toekomst geven, sluit je dan aan..”

Nieuwe kracht!

Beli den Hartog
“Mijn naam is Beli den Hartog uit Lathum.  Ik ben 
een trotse boer, 31 jaar oud en heb samen met 
mijn ouders en vriendin een melk- en pluimveebe-
drijf. Mijn vader deed vanaf het begin mee aan het 
project VKA. VKA heeft gezorgd voor een goede 
structuur op ons bedrijf.  Voor een andere aanpak 
van bemesten, graswinning en beweiden heb je 
wel gegevens nodig om dit te  onderbouwen.  

Met VKA werden die getallen inzichtelijk gemaakt. 
Toen de vraag kwam om mee te werken aan het 
doorzetten van het project in een vereniging, had 
ik eerst de vraag hoeveel tijd me dit zou gaan 
kosten. Al na twee bijeenkomsten bij elkaar 
gezeten te hebben, merkte ik dat ik er juist meer 
energie van kreeg! Mijn motivatie als lid en 
bestuurder is om samen steeds kleine stappen te 
zetten naar kringlooplandbouw.”

Toon Hulshof
“Mijn naam is Toon Hulshof, ben 41 jaar oud, 
getrouwd met Nienke en samen hebben we 3 
kinderen. Op ons melkveebedrijf in Lievelde 
melken we 135 melkkoeien met 65 stuks jongvee. 
Sinds 2 jaar heb ik het bedrijf overgenomen van 
mijn ouders en ben daarmee de 4e generatie 
Hulshof die op deze locatie koeien melkt. Het zou 
mooi zijn dat er nog een 5e generatie volgt. 
Daarvoor is een duurzame bedrijfsvoering 
noodzakelijk, zowel milieutechnisch als econo-
misch. Mede daarom ben ik vanaf de start van 
VKA deelnemer aan het project. Ik heb me toen 

aangemeld om uiteindelijk meer inzicht te krijgen 
in de mineralenkringlopen op het bedrijf. Het 
heeft niet alleen inzicht gegeven in de kringlopen, 
maar ook handvatten gegeven om de kringlopen 
beter te sluiten. Goed voor het milieu en goed 
voor de portemonnee. Ik ben er van overtuigd dat 
daar ook de kracht van VKA zit. Uiteindelijk zullen 
alle inspanningen die de leden op hun bedrijven 
leveren (in welke vorm dan ook) beloond moeten 
worden. Daarin zijn we nog lang niet klaar, dus 
wat mij betreft reden genoeg om door te gaan als 
Vereniging VKA! 
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John Koeleman, voorzitter
“Mijn naam is John Koeleman en loop al 41 lentes 
rond op boerderij  Goorman.  De boerderij is 
gelegen tussen de Berkel en de Nettelhorsterweg, 
verstopt achter het natuurgebiedje ‘het Goor’.
Als ik door de wei loop zie ik in het westen de 
Lochemseberg, in het noorden de fabrieken van 
Forfarmers en in het zuiden de fabrieken van 
FrieslandCampina. Daarmee zijn een aantal 
belangrijke elementen voor de landbouw in de 
Achterhoek genoemd. Een divers kleinschalig 

landschap met vruchtbare beekdalen waar goed 
ruwvoer voor onze 150 melkkoeien gewonnen kan 
worden. Uitstekende logistieke infrastructuur om 
heel efficiënt melk te produceren met behoud van 
het landschap, waterkwaliteit en biodiversiteit. Ik 
kan me geen betere plek wensen om boer te zijn. 
Maar onze resultaten moeten nog beter beloond 
worden. Nieuwe dilemma’s vragen om praktische 
handvatten voor de boer. Daarom is de VKA nog 
niet klaar en zet ik mij in voor de Vereniging VKA.”

Stefan te Selle
“Ik ben Stefan te Selle, 36 jaar,, getrouwd met 
Marije en woonachtig in Winterswijk. Opgegroeid 
op het melkveebedrijf van mijn ouders waar mijn 
broer bij in maatschap zit. Sinds 2014 in samen-
werking en in maatschap bij de familie Te 
Brummelstroete waar we melkveebedrijf Jageweg 
runnen. We melken 110 koeien met melkrobots en 
hebben circa 50 ha in gebruik, hoofdzakelijk 
grasland. Naast het bedrijf ben ik nog full-time 

werkzaam bij Agrifirm. Sinds 2016 deelnemer aan 
VKA, vooral vanuit de overtuiging om bij steeds 
lagere bemestingsnormen opbrengsten te 
verbeteren qua kwaliteit en kwantiteit. Als 
bestuurder van de vereniging VKA is mijn inzet 
vooral gericht op het krijgen van ruimte om meer 
organische mest op het eigen bedrijf en in de 
eigen regio te kunnen houden, verantwoord en 
binnen de milieurandvoorwaarden.  Sturen op 
doelen en data i.p.v. middelen!”

Maarten Harmsen
“Ik ben Maarten Harmsen, 35 jaar en heb samen 
met mijn ouders een melkveebedrijf in het 
Gelderse Hengelo met ca 110 melkkoeien. Toen ik 
hoorde van de start van VKA ben ik direct deelne-
mer geworden. Dit heb ik gedaan omdat ik meer 
wilde leren over de KringloopWijzer en als 
belangrijk onderdeel daarvan: de bodem. Het 
concept van studiegroepen met een goede 

begeleider zie ik als de kracht van VKA. Leren van 
elkaar, maar ook het worden uitgedaagd om 
nieuwe technieken en middelen te proberen. Ik zie 
dat er vanuit diverse hoeken naar VKA gekeken 
wordt als uniek project. Dat is een van de redenen 
dat ik vind dat we als vereniging door moeten en 
daar wil ik me graag voor inzetten. ”

Corine Pleiter
“Mijn naam is Corine Pleiter en ik ben twee jaar 
geleden aangesloten bij de VKA. Op dat moment 
kwam ik in maatschap en wilde ik me graag verder 
verdiepen in al die data die op een bedrijf gepro-
duceerd wordt. Inmiddels heb ik veel inzicht 
gekregen in de bedrijfsvoering en een vertaalslag 
vanuit de cijfers naar de praktijk kunnen maken, 
wat voor mij ook erg belangrijk is. Door samen 
met collega’s in een studiegroep te discussiëren, 
met daarbij de expertise van een begeleider of 

ketenpartner, heb ik geleerd dat je vaak met een 
eenvoudige maatregel toch alweer een stapje 
voorwaarts kunt zetten. Naar de toekomst kijkend 
hoop ik dat we als Vereniging VKA zijnde een 
krachtig kennisnetwerk op kunnen bouwen. 
Samen kom je immers verder en daarnaast denk 
ik het netwerk nodig te hebben om op het eigen 
bedrijf aan de eisen vanuit de markt, wet- en 
regelgeving en samenleving te kunnen blijven 
voldoen. ”

Fleur Brinke, manager 
“Ik ben opgegroeid op het melkveebedrijf van 
mijn ouders in Beltrum. Het liefst ga ik ieder 
weekend nog op de boerderij aan het werk, maar 
dat lukt helaas niet altijd. Na mijn studie Dier-
wetenschappen aan de Wageningen Universiteit 
heb ik vijf jaar lang bij Nutreco (internationaal 
diervoedingsbedrijf) gewerkt. Daar was ik actief in 
communicatie- en informatiemanagement op de 
onderzoeksafdeling. 

Daarnaast heb ik vier jaar lang in de jongerenraad 
van FrieslandCampina gezeten voor het gebied 
Achterhoek-Liemers. Sinds augustus 2019 ben ik 
werkzaam voor de Wageningen Universiteit als 
programmamanager circulatiteit waarbij ik deels 
gedetacheerd wordt bij de Vereniging VKA en 
werkzaam ben voor melkveeproefbedrijf De 
Marke. Vanuit deze positie kan ik de verbinding 
leggen tussen onderzoek en praktijk.”
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Advies aan VKA

Slotwoord

De VKA heeft een 
enorme betekenis 
en bijdrage geleverd 
aan de ontdekkings-
tocht naar kringloop 
landbouw. Dat is op 
dit moment de 
grootste uitdaging voor onze landbouw sector in 
Nederland met een extra  grote verantwoordelijk-
heid voor de dierlijke sectoren. Maar het werk is 
nog lang niet af want er is nog meer te ontdekken 
en de verspreiding van de kennis en kunde van 
kringlooplandbouw staat nog in de kinderschoenen. 

Ik hoop dat Vereniging VKA ook in de nieuwe opzet 
erin slaagt om dit proces verder voort te zetten 
en als voorbeeld mag dienen voor anderen.

Gefeliciteerd en veel succes in de toekomst 
toegewenst.

Met vriendelijke groeten ,
Frans Keurentjes
Voorzitter FrieslandCampina

Het terugdringen van stikstofuit-
stoot is een vraagstuk dat 
iedereen op dit moment bezig-
houdt. De Vruchtbare Kringloop 
Achterhoek en Liemers is een mooi 
voorbeeld van hoe agrariërs hier al 
in de praktijk mee aan de slag zijn 
gegaan. Daar is durf, denkkracht en 

ondernemersgeest voor nodig. En belangrijker nog: 
de wens om bij te dragen aan een duurzame manier 
van produceren. Het is niet voor niets dat het 
Ministerie van LNV in de uitwerking van de visie 
kringlooplandbouw de Achterhoek heeft aangewezen 
als een van de 5 innovatieregio’s. Dat is misschien wel 
aan dit initiatief te danken. 

De VKA is hét voorbeeld van een succesvolle samen-
werking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en 
overheid. Het project gaat nu verder als vereniging en is 
daarmee voor ons als provincie een belangrijke gespreks-
partner in ons streven naar een economisch en ecologisch 
duurzame landbouw. Ik hoop dan ook dat de vereniging een 
succes wordt en hoop dat deze vruchtbare samenwerking 
tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, waterschap en 
provincies in de toekomst verder wordt uitgebouwd. 

Peter Drenth
Gedeputeerde Provincie Gelderland
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VKA is voor mij een 
schoolvoorbeeld van  
hoe projecten kunnen 
bijdragen aan een 
meerwaarde voor onze 
leden. Als LTO Noord 
willen we dat boeren en 
tuinders zich kunnen 
ontwikkelen en bijdragen 
om hun positie te versterken. 

VKA heeft alle elementen in zich om boeren 
beter te maken en problemen in beleid bloot 
te leggen. Essentieel daarin zijn de gedreven 
boeren en betrokken partners die ondersteu-
ning bieden om in de praktijk kennis door te 
geven, te ontwikkelen en te testen. Ik wens de 
vereniging toe dat zij met hetzelfde enthou- 
siasme door kunnen gaan, zodat boer en 
beleidsmaker kunnen leren van de 
boerenpraktijk.

Dirk Bruins 
Voorzitter LTO Noord

Aandacht voor de effecten van 
landbouw op water, lucht en bodem 
wordt steeds belangrijker. Vruchtbare 
Kringloop Achterhoek en Liemers 
heeft partijen in de Achterhoek vanuit 
verschillende hoeken, zoals de 
agrarische sector, waterwereld en 
agro-industrie samengebracht. Vanuit 
die samenwerking is een aantal unieke projecten ontwik-
keld, die direct effect hebben in de Achterhoek, maar ook 
een landelijke uitstraling hebben. Zoals de projecten 
Kunstmestvrije Achterhoek en de KringloopWijzer. 
Aangetoond wordt dat een efficiënte benutting van 
mineralen om de bodemvruchtbaarheid en de kwaliteit van 
het grond- en oppervlaktewater te verbeteren samen kan 
gaan met een goed bedrijfsresultaat. De uitkomsten van 
veel projecten worden gebruikt om nu verder te experi-
menteren in het kringloop-experimenteergebied 
Achterhoek. De VKA heeft hiervoor de bodem gelegd. 
Vanaf dit jaar gaat de VKA als Vereniging zelfstandig 
verder. Hiermee nemen de aangesloten ondernemers een 
belangrijke verantwoordelijkheid voor de verdere toekomst 
van de land- en tuinbouw in de regio. Ik wens ze daarbij alle 
succes. En ik vertrouw erop dat onze gezamenlijke 
inspanningen ertoe zullen leiden dat de Achterhoek voorop 
blijft lopen in de omslag naar kringlooplandbouw.

Marjolijn Sonnema 
Directeur-generaal Agro bij het Ministerie van LNVEr zit meer leven ónder, dan bóven de grond. 

Een vruchtbare bodem is letterlijk de bron 
van leven, de basis voor goede landbouw en 
mooie natuur. De bodem is te veel als 
substraat gezien. VKA heeft het bewustzijn 
van en de kennis over die bodem vergroot – 
en daarmee ook de waarde. Het heeft ons en 
de deelnemers vele inzichten geleverd. VKA 
stond in verbinding met zijn omgeving en is 

continu in beweging geweest. Dat we het gezamenlijk 
moeten doen spreekt voor zich, gezien de veelheid en 
complexiteit van de opgaven die er liggen. We zijn er nog 
lang niet, dit was een goed begin. We weten nog te weinig 
over de bodem, de kennis moet verdiept worden en breder 
gedeeld.

Hein Pieper 
Dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel

Fotograaf: 
Ivo Hutten
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“De laatste jaren volgen ontwikkelingen elkaar in sneltrein-
vaart op. Fosfaatplafond, grondgebondenheid, herstel 
biodiversiteit, On the way to Planetproof, stikstofuitstoot, 
recreatie, waterkwaliteit en waterberging. De veehouderij 
heeft invloed op al deze thema’s en de maatschappij 
verwacht ook dat de sector ermee aan de slag gaat. Echter 
een individuele boer kan zich onmogelijk overal tegelijk op 
richten.

Daarbij komt ook dat als je je richt op bij voorbeeld vermin-
dering van broeikasgassen dit niet per definitie gunstig 
voor je grondgebondenheid hoeft te zijn. Alles grijpt op een 
boerenbedrijf in elkaar en daarmee is het zeer complex. 
Lastig om te sturen en te kiezen dus. 

Op dit punt komt de Vereniging VKA om de hoek kijken. 
VKA kan de vertaalslag maken van deze maatschappelijke 
thema’s naar praktische handvatten. Een goed voorbeeld 
hiervan is de verbinding die de VKA maakt met akkerbou-
wers en loonwerkers in het programma. Een ander voor-
beeld is de samenwerking met WRIJ en Vitens als het gaat 
om goede waterkwaliteit. Dat maakt de kennisdeling echt 
sterk.“ 

Als voorzitter en manager van de Vereniging VKA hebben John Koeleman en Fleur Brinke veel zin om 
de mouwen op te stropen samen met de nieuwe leden. De betrokkenheid bij de Vereniging past hen 
goed. Koeleman was al jaren deelnemer van VKA. Brinke komt zelf ook uit de Achterhoek; na haar baan 
bij Nutreco wilde zij graag samen met boeren aan de slag. Met welke thema’s gaan we ons in 2020 in de 
studiegroepen bezig houden? 

Nieuwe plannen

Doe mee!

De Vereniging VKA is een feit. Het afgelopen jaar is hard gewerkt door het boerenbe-
stuur om na het project een Vereniging te vormen voor en door boeren. Dat is gelukt: 
het vertrouwen van de partners is gewonnen en inmiddels hebben al honderden leden 
zich aangemeld. Wat kunt u van de Vereniging verwachten? 

‘Het eigenaarschap ligt bij het individuele lid.’

John Koeleman
Voorzitter
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Bulk aan cijfers uit KringloopWijzer geeft nieuwe inzichten 

“Als manager van Vereniging VKA wil ik graag samen 
met boeren en partners werken aan de toekomst, 
waarbij voor mij kennisontwikkeling en kennisdeling op 
het gebied van kringlooplandbouw centraal staat. We 
willen graag samen met jullie werken aan een vernieuwd 
programma. Mochten jullie hier ideeën voor hebben qua 
thema’s, dan hoor ik het graag!

Het komende jaar gaan we in ieder geval in de studie-
groepen aan de slag met de thema’s koe en kringloop, 
gewasteelt zonder chemie?!, natuurinclusieve landbouw 
en goed eiwit van eigen land. Vier mooie thema’s die 
heel actueel zijn op het gebied van kringlooplandbouw. 
De afgelopen maanden ben ik bij verschillende bijeen-
komsten aanwezig geweest om kennis te maken met 
jullie en de VKA. Wat ik ontzettend leuk vind om te zien, 
is dat er al heel veel kennis zit bij de veehouders zelf. Met 
elkaar en de studiegroep begeleiders delen we zo een 
schat aan informatie. Dat is ontzettend waardevol voor 
de toekomst van de boerenbedrijven in de Achterhoek. 

Ik wil ook graag een compliment geven aan de deelne-
mende boeren, partners en de organisatie voor de 
professionele aanpak en resultaten die die afgelopen 
jaren zijn gerealiseerd in het project. Er is echt een mooi 
en sterk fundament gelegd. Het overkoepelende 
karakter van de organisatie heeft dit mogelijk gemaakt 
en maakt de VKA sterk. Ik hoop dat we de komende 
jaren nog intensief mogen samenwerken om gezamen-
lijk de volgende stap te zetten.” 

In de Vereniging VKA werken verschillende sectoren samen; 
veehouders, akkerbouwers, loonwerkers, maar ook weten-
schappelijk onderzoek, ketenpartijen, maatschappelijke 
organisaties en overheden. We delen een heleboel belangen. 

De VKA zoekt nadrukkelijk de verbinding met de maatschappij. 
We laten zien wat we doen en ondersteunen dat met cijfers. We 
ontwikkelen kennis en delen kennis ook met de overheid, maar 
altijd vanuit de praktijk. Zo laten we zien dat we de regie 
hebben en sturen op de juiste doelen. Daarop boeken we 
vooruitgang. 

We zijn een echte bottom-up duurzaamheidsbeweging, waarbij 
economie en ecologie hand in hand gaan. Het eigenaarschap 
ligt bij het individuele lid.  De VKA vertelt je niet wat kringloop-

landbouw is, maar we dagen je uit dat zelf te bepalen en in 
beweging te komen om op zoek te gaan. Voor de één betekent 
dat net iets later grasmaaien in het voorjaar dan hij gewend 
was te doen voor meer eiwit in de graskuil. Terwijl de ander zijn 
complete teeltplan verandert om natuurinclusief te gaan 
boeren. Voor beide is plek in de VKA. 

Zet de volgende stap naar een beter perspectief voor je bedrijf 
en ontwikkel jezelf  zodat je relevant blijft voor de toekomst. 
En meld je aan bij de VKA. Wellicht ken je wel collega’s of buren 
die je dit ook gunt. Neem ze een keer mee of nodig ze uit. 

John Koeleman, Voorzitter Vereniging VKA

www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl

‘Het eigenaarschap ligt bij het individuele lid.’

Fleur Brinke
Manager



Ook deelnemen?

Sluit aan bij de Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek!

E-mail: achterhoek@vruchtbarekringloop.nl

www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl 

Zij maken VKA mogelijk: 


